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இ+ேரலிய-க� தம/ெக*� அைம#)/ெகா9ட கிறி+தவ பா)கா�� வலய�க�
எ�ப� பலஆப#)/க�, ெந;/க�க� ேபா*றனவ<றி4 இ;() இ+ேர4
ேதச#ைத பா)கா#தன, பா)கா#) வ;கி*றன எ*� கட(த சில வார�களாக
இ(த# ெதாட"4 பா-#) வ;கி*ேறா6.

ஈழ# தமிழ-க� தம/கான ந�� ச/திகைள உ;வா/கி/ெகா�வ) எ#தைன அவசிய6
எ*பைத உண-() ெகா�வத<காகேவ இ(த வ!டய#ைத ச<�ஆழமாக இ�7 பா-#)/
ெகா9�;/கி*ேறா6. 

அெம"/கா எ*கி*ற நாைட இ+ேர4 தன) ந� நாடாக மா<றி/ெகா9டத*ஊடாக, இ+ேர@/7
கிைட#த, கிைட#)வ;கி*ற ந*ைமக� ஏராள6. 

இத<7 ஈழ# தமிழ- ச6ப(த�பட)6, எம/7 'வாரசிய#ைத ஏ<ப�#த/A�ய)மான ம<ெறா;
உதாரண#ைத இ(த வார6 ஆராய இ;/கி*ேறா6. 

1960கள%* ப!<ப7திகள%4 இ+ேரலி* அய4நா�க� ெதாட-பாக இ+ேர4 ெச
யேவ9�ய ஒ;
வ!டய#ைத வலிC�#தி ஐ.நா. சைப ஒ; த�-மான#ைத/ ெகா9�வ(த). (242வ) த�-மான6). 
அ(த# த�-மான#ைத இ+ேர4 ஏ<கம�#தைத# ெதாட-() உலகி4 உ�ள பல நா�க� இ+ேர4
உடனான தம)Eதரக உற0கைள# )9�#)/ெகா9டன. அ�ப�யான ஒ; ச(த-�ப#தி4, 
அெம"/கா தன/7�ள ெச4வா/7கைள� பய*ப�#தி பல நா�கைள இ+ேர4 ேதச#)ட* ந�ற0
ெகா�ள ைவ#தி;(த). 

உதாரண#தி<7, சிறில�கா ேதச#)/7 அ�ெபாFதி;(த ேதைவகைள� பய*ப�#தி எGவா�
இ+ேரைல சிறில�கா அர'ட* அெம"/கா நபா/கி வ!�;(த) எ*ப) ப<றி� பா-�ப)
ெபா;#தமாக இ;/76 எ*� நிைன/கி*ேற*. 

பல+த�னர) உ"ைம ச6ப(த�பட ஐ.நா. சைபய!* 242வ) த�-மான#தி<7 இ+ேர4
இண�காத#ைத/ காரண6 கா9ப!#), 1970 இ4 சிறிமா அர' இல�ைகய!4 இ+ேரலிய#
Eதரக#ைதH�ய!;(த). இ+ேர@டனான தன) உறைவ#E9�#த) ப<றி இல�ைக ச-வேதச
மட#தி4 ெப;ைமC6 ெவள%ய!�;(த). 

அ/காலகட#தி4 இ+ேரலிய� ப!ரைஜக� எ(த வ!டய#தி<காகவ), எ(த வ�வ!லாவ)
இல�ைக/7� ப!ரேவசி�பத<7 க�ைமயான தைடC6 வ!தி/க�ப�;(த). ஆனா4 இல�ைகய!4
தமிI வ!�தைல அைம��/க� ேம<ெகா9ட ெக"4லா# தா/7த4க� க��ப�#த��யாம4
எ4ைல மJறி� ெச4லஆர6ப!#தைத# ெதாட-(), இ+ேரலிட6 ெதாட-ைப� ேபK6 ஒ; நி-ப(த6
Lல�கா அர'/7 உ;வான). 

அ(த நி-�ப(த#ைத அெம"/காேவ உ;வா/கிC6 வ!�;(த). 

அெம"/காவ!ட6 இராKவ உதவ!கைள சிறில�கா ேவ9� நி*ற ெபாF), இ+ேரலி* ஊடாகேவ
அெம"/கா ஆCத, இராKவ உதவ!கைள� ெச
ய��C6 எ<�அ)Aறிய!;(தத). எனேவ ேவ�
வழிய!4லாம4 தா6 தைட வ!தி#தி;(த இ+ேரைல இல�ைக/7� வரவைழ#) இ+ேரலி4
த�கிய!;/76 நிைல/7# த�ள�பட) சிறில�கா அர'.

அ/காலகட�கள%4 ெபா)நலவாய நா�கைள� ெபா�#தவைரய!4, இ+ேர4 எ*ற நா� ஒ;
த�9ட#தகாத நாடாகேவ இ;(த). எனேவ Lல�கா அர' மிக06 இரகசியமாகேவ தன)
இ+ேரலிய# ெதாட-�கைளஆர6ப!#தி;(த). 

19836ஆ9� ஜூைல மாத#தி4 Lல�காவ!* அைம�சரைவ� ெசயலாள- ஜ�.வ!.ப!.சமரசி�க
இ+ேர@/7 ஒ; இரகசிய வ!ஜய#ைத ேம<ெகா9டா-. அெம"/கா ஊடாக ஏ<கனேவ
இ+ேர@டனான ெதாட-�க� ஆர6ப!/க�ப�;(த ேபாதி@6, சமரசி�க அவ-கள%*
வ!ஜய#தி*ேபா) இ+ேரலி* உதவ! ப<றிய இ�தி ��0 எ�/க�பட). 

19846ஆ9� சி#திைர மாத#தி4 இ+ேரலிய ெவள%வ!வகார அைம�சி* ஆசிய� ப!ரா(திய உதவ!�
பண!�பாள- ேடவ! மனா
 இல�ைக/7 இரகசிய வ!ஜய6 ஒ*ைற ேம<ெகா9�;(தா-. அெம"/க
Eதராலய#தி4 வ() த�கிய!;(த இவ- சிறில�காவ!* ஜனாதிபதி உபட ப4ேவ� தர�ப!ன;ட�6
இரகசிய� ேப�'வா-#ைதகைள ேம<ெகா9�;(தா-. அதைன# ெதாட-() இல�ைக இராKவ
அதிகா"க� சில- இ+ேர@/7 இராKவ� பய!<சி/காக அ��ப!ைவ/க�படா-க�. 

19846ஆ9� ேம மாத6 246 திகதி ெகாF6ப!@�ள அெம"/க# Eதரக#தி4 'இ4ேரலிய நல*
கா/76 ப!"0' உ#திேயாகN-வமாக ஆர6ப!#) ைவ/க�பட). 
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தி;ேகாணமைலய!4
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இல�ைகய!4 இ+ேர4 மJ9�6 காW*றஆர6ப!#ததைத/ க9�#) நா�4 பா"ய ெகா(தள%��
ஏ<பட). 7றி�பாக கிழ/கி4�+லி6க� தம) அதி;�திைய ெவள%�ப�#திய!;(தா-க�. ஆனா4
அ�ெபாF) நைட�ைறய!லி;(த அவசரகால�சட6, ப#தி"ைக# தண!/ைக எ*பன, எதி-��/
7ர4க� ெவள%வராம4�<றாகேவ த�#)வ!டன. 

19846ஆ9�ஆன% மாத6 96 திகதி நைடெப<ற ஐ.ேத.கசி ெசய<7F/Aட#தி4 உைர நிகI#திய
சிறில�காவ!* ஜனாதிபதி ேஜ.ஆ- ெஜயவ-#தன, இ+ேரலிய நல* கா/76 ப!"0 ெதாட-()
இல�ைகய!4 த�கிய!;/76 எ*� உ�திபட# ெத"வ!#தி;(தா-. 

சில �+லி6 பாராSம*ற உ��ப!ன-க� தம) அதி;�திைய# ெத"வ!/க �<படேபா), 
'�+லி6 பாராSம*ற உ��ப!ன-க� அரசா�க#தி* த�-மான#ைதஆத"/க வ!;6பாவ!டா4
தாராளமாக ெவள%ேயறலா6' எ*� ேஜ.ஆ-. உ�தியாக# ெத"வ!#தி;(தா-. 'அரசா�க#தி*
த�-மான#ைத க9�#)� ேப'பவ-கS6 ெவள%ேய<ற�ப�வா-க�' எ*�6 அவ- ெத"வ!#)வ!டா-. 

இ+ேரலி* உ�நா�� பா)கா�� நி�வனமான 'ஷி* ெப
#' ம<�6 இ+ேரலிய �லனா
0
நி�வனமான 'ெமாசா' எ*பன இல�ைக� பைடய!ன;/7� பய!<சிகைள வழ�கஆர6ப!#தன. 

தமிI ேபாராள%க� ெலபனான%@6, பல+தின#தி@6 பய!<சி ெப<�வ;வதா4, அவ-கைள
�றிய�/க இ+ேரேல சிற(த பய!<சிைய வழ�க��C6 எ*பதி4 அேனகமானLல�கா� பைட
அதிகா"கS6, அரசிய4 தைலவ-கS6 உ�தியாக இ;(தா-க�. 

இ+ேரலிய-கS6, 'ெக"4லா தா/7த4கைள எ�ப��றிய��ப) எ*கி*ற பய!<சிகைள
வழ�7கி*ேறா6 ேப-வழிக�' எ*�Aறி/ெகா9� தமிI ம/கைள எ�ப�/ ெகா*ெறாழி�ப)
எ*கி*ற பய!<சிகைள# தாராளமாக வழ�க ஆர6ப!#தா-க�. 

அ�ெபாF) இல�ைகய!4 �திதாக உ;வா/க�பட வ!ேஷட அதிர�� பைடய!ன;/76 (Special Task 

Force-STF)  இ+ேரலிய-கேள�F� பய!<சிகைள வழ�கினா-க�. தமிI இைளஞ-க� வைக
ெதாைகய!*றி ெகா4ல�ப�, அவ-க� அைனவ;ேம தமிI ேபாராள%க� எ*�
அைடயாள�ப�#த�படைத# ெதாட-() இ+ேரலி* ம0' ேம@6 இல�ைகய!4 அதிக"/க
ஆர6ப!#த). 

19846ஆ9� ெச�ெட6ப- மாத6 216 திகதி, இ4ேரலி* நல* கா/76 ப!"வ!* �திய
ெபா��பாளராக 'அ/ரய!4 கா-ப!'  நியமி/க�படா-. 

இ+ேர4 க<�#த(த C/திக� கள�ைனய!4�*ேன<ற6 க9�வர ஆர6ப!#தைத/ க9�
�ளகா�கித6 அைட(த Lல�கா அர' இ+ேர4 மJ)�*ன- வ!தி#தி;(த க��பா�கைளெய4லா6
தள-#த ஆர6ப!#த). 

அ)வைர இ+ேர4 மJ) இல�ைகய!4 வ!தி/க�ப�;(த வ-#தக# தைட, ஜனாதிபதி ஆைணய!னா4
ந�/க�பட).

இ+ேரலிய-க� இல�ைக/7 வர வ!தி/க�ப�;(த தைடC6 ந�/க�பட). தைட ந�/க�பட)
ம�ம4ல இ+ேரலிய-கS/7 வ!ேஷட ச@ைககS6Lல�கா அரசினா4 வழ�க�படன.

Lல�காவ!* ெவள%வ!வகார உதவ! அைம�சராக அ�ெபாF) கடைமயா<றிய �ேரா* ெப-னா9ேடா

அறிவ$�த9க�

மரணஅறிவ!#த4

ெப ஜனக*வ!ஜயமேனாக-

ப! ல9ட*

வா ல9ட*

தி 17 ஏ�ர4 2011

26ஆ9� நிைனவYசலி

ெப '�ப!ரமண!ய6 உதயதா+

ப! ந�-ேவலி

வா �4ைலவ�ள%�ன6

தி 17 ஏ�ர4 2011

316 நா� நிைனவYசலி

ெப கணபதி�ப!�ைள ெஜய/7மா-

ப! அ�'ேவலி

வா வட/க�சி

தி 16 ஏ�ர4 2011

66 மாத நிைனவYசலிC6

ெப ேகாபாலசாமி �7(த*

ப! யாI ேகாணா(ேதாட6

வா ப!ரா*+

தி 16 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப காசி�ப!�ைள இராசா

ப! 7�ப!ளா*

வா 'வ!+ல0சா*

தி 15 ஏ�ர4 2011

16ஆ9� நிைனவYசலி

ெப சி*ன#த6ப! கா�ேக+வர*

ப! ச�கர#ைத

வா உ;6ப!ரா


தி 15 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப �ரள%தர* சிவஞான6

ப! ேகா9டாவ!4

வா ேநா-ேவ

தி 14 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப சி*னத6ப! ேநச6மா

ப! ந�-ேவலி

வா ப!ரா*+

தி 12 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப சிவராசா பரேம+வ"

ப! ந�-ேவலி வட/7

வா இ(தியா ெச*ைன

தி 12 ஏ�ர4 2011
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இ+ேரலிய நல* கா/76 ப!"வ!ன- இல�ைக/7� வர வ!சா எ)06 ேதைவய!4ைல எ*�
அறிவ!#தா-. 

28.03.1985 இ<7 ப!*ன- இ+ேரலிய-க� எவ;/7ேம இல�ைக/7� வர வ!சா ேதைல இ4ைல
எ*�6Lல�கா அர' அறிவ!#தி;(த). அ(த அளவ!<7 Lல�கா அர' இ+ேர@ட* ெகாYசி
வ!ைளயாட ஆர6ப!#தி;(த). 

'<றி வைள��/க�, ைக)க�, அழி#ெதாழி��/க�, சி#திரவைத ZK/க�க� எ*� எதி- ெக"4லா�
ேபா"ய4 ZK/க�க��த4 'ேடாரா'  கட<கல�க� வைர Lல�கா� பைடகS/7 வழ�கி
இ+ேர4 இராKவ ஒ#தாைசகைள� �"(தி;(த).

உ9ைமய!ேலேய இ+ேர@டனான அைன#) உற0கS6 அெம"/காவ!*ஆேலாசைன ம<�6
வழிநட#தலி* ெபய"ேலேய Lல�கா அர' ெச
த) எ*ப) இ�7�/கியமாக/ 7றி�ப!ட#த/க). 
அெம"/க இராKவ ெஜனர4 ேவ-ண* வா4ட-ஸ) தைலைமய!4தா* இ+ேரலி* ெதாட-�6, 
அதன) நடவ�/ைககS6 அைம(தி;(தன எ*ப), அெம"/கா, Lல�கா ம<�6 இ+ேரலி*
உயரதிகா"கS/7 ம�ேம அ�ெபாF) ெத"(த இரகசிய6.

Lல�காவ!<7 இ+ேரலி* ெபய"4 வழ�க�பட அைன#) உதவ!கS6 அெம"/காவ!*
ஆசீ-வாத#)டேனேய ேம<ெகா�ள�படன. இ+ேரலிய இராKவ ம<�6 �லனா
0
�/கிய+த-கSடனான சநதி��/க� அைன#ைதC6 அெம"/காேவ ெச
தி;(த)6, அேனகமான
ச(தி��/க� அெம"/க# Eதராலய#திேலேய நைடெப<றி;(த)6, இ+ேரலிய நல*கா/76 ப!"0
அெம"/க# Eதராலய#திேலேய�த*�தலி4 அைம/க�பட)6 இ�7 7றி�ப!ட#த/க). 

அதாவ) இ+ேர4 ேதச6 தன/ெக*�அைம#)/ெகா9ட கிறி+தவ பா)கா�� வலயமான), எ�ப�
ஒ; ெபௗ#த ேதச#தி4 \த-க� தள6 அைம/க/ காரணமாக இ;(தத) எ*பைத� '�/ காடேவ
சிறில�கா0/7� இ+ேர4 Zைழ(த இ(த உதாரண#ைத இ�7 பா-#தி;(ேதா6. 

ச" ம�ப�C6�*ன- இ(த# ெதாட"4 நா6 எF�ப!ய!;(த ேக�வ!கS/7 வ;ேவா6. 

இ+ேரலிய-கS/7#தா* கிறி+தவ உலகி* பா)கா�� வலய6 இ;/கி*றேத - ஈழ# தமிழ;/7
யா- இ;/கி*றா-க�? 

ஈழ# தமிழ-கS/7 எ(த மத/ 7Fம6 ந� ச/தியாக அைமய��C6? 

ஈழ# தமிழ-கள%* ேநச ச/திக� எ*� யா- எம/7 இ;/கி*றா-க�? 

எ�ப� எ�கS/கான ஒ; பா)கா�� வலய#ைத எ�களா4 உ;வா/கி/ெகா�ள��C6?

ஈழ# தமிழ;/கான பா)கா�� வலய#ைத உ;வா/கி/ெகா�ள நி�சய6 எ�களா4��C6. 

இ+ேரலிய-கைள ேபாலேவ எ�கS/76 பல இன/ 7Fம�க�, மத/ 7Fம�க� ேநச ச/திகளாக
இ;/கி*றன. 

அ(த ேநச ச/திகைள நா6 ச"யான�ைறய!4 எ�கS/7� சா-பாக�
பய*ப�#தி/ெகா�ளவ!4ைலேய தவ!ர, ேநச ச/திகேள எ�கS/7/ கிைடயா) எ*� நா6 Aறிவ!ட
��யா).

இ+ேரலிய-கS/7 உ�ள) ேபா*� ஈழ# தமிழ;/7 உ�ள ேநச ச/திக�, மத/ 7Fம�க� எ*ன, 

இ+ேரலிய-கைள� ேபா*� ஈழ# தமிழ- எ�ப� தம/ெக*� ஒ; பா)கா�� வலய#ைத
உ;வா/கி/ெகா�ளலா6 எ*�அ�#தவார6 வ!"வாக ஆரா
ேவா6. 

ெதாட;6.

nirajdavid@bluewin.ch
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